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معلومات للمريض
أخذ عينة بول للفحص المجهري

ألجل مرضانا ومجتمعنا االستعالمات 3000 8222

توصيل العينة
قوموا بتوصيل العينة خالل 24 ساعة الى أقرب 

.SA Pathology مركز تحاليل تابع لـ

ُيرجى وضع العينة في الثالجة في حالة وجود 
أي احتمالية لتأخير توصيلها الى المختبر.

نتائج التحاليل
سيخبركم طبيبكم عندما تظهر نتيجة التحليل.

مراكز التحاليل
لمعرفة مواقع مراكز التحاليل وساعات الدوام 

 www.sapathology.sa.gov.au زوروا موقعنا
أو اتصلوا على الرقم 3000 8222 (08)
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ان من المهم في أي تحليل طبي ان ال تتداخل عوامل أخرى فتؤثر على نتيجة 
التحليل، لذلك ُيرجى منكم قراءة التعليمات التالية واتباعها بشكل دقيق.

يتوجب عليكم استخدام الحاوية ذات الغطاء األصفر التي يزودكم بها طبيبكم 
أو تزودكم بها SA Pathology. يمكن الحصول على هذه الحاويات من أي مركز 

.SA Pathology تحاليل تابع لـ

طريقة أخذ العينة
المطلوب أخذ عينة من منتصف تيار البول ألجل تقليل درجة التلوث بالبكتيريا 

الى أدنى حد، وذلك لكي يمكن الكشف عن البكتيريا اآلتية من االلتهاب 
المحتمل وجوده في المسالك البولية. 

المريضات اإلناث
التأكد من نظافة منطقة الُفرج.  .1

غسل اليدين جيداً.  .2
الجلوس على مقعد التواليت مع تباعد الساقين.   .3

مسك اشفار الُفرج متباعدة والبدء بالتبّول.  .4
بعد مرور بضعة ثوان وبدون قطع جريان البول، يتم وضع الحاوية المعقمة في   .5

مجرى البول لمدة 4 الى 6 ثوان أخرى.
يجب تفادي تلويث الحاوية من الداخل بواسطة أحد األصابع او بواسطة   .6

التماس مع الُفرج.
بعد أخذ عينة البول، يجب إعادة وضع الغطاء على الحاوية مع التأكد من برم   .7

الغطاء بطريقة صحيحة وإغالق الحاوية بإحكام.
كتابة التفاصيل التالية باإلنكليزية على الحاوية:  .8

االسم  –
تاريخ الميالد  –

تاريخ ووقت أخذ العينة.  –
وقت أخذ العينة مهم – يجب كتابة ‘AM’ )صباحاً( أو ‘PM’ )بعد الظهر( عند 

 .7.45AM كتابة وقت أخذ العينة، مثاًل

المرضى الذكور
غسل اليدين جيداً.  .1

في حالة عدم الختان، يتم إرجاع القلفة وتنظيف المنطقة. ومن ثم البدء    .2
بالتبول في المرحاض.

بعد مرور بضعة ثوان وبدون قطع جريان البول، يتم وضع الحاوية المعقمة في    .3
مجرى البول لمدة 4 الى 6 ثوان أخرى.

يجب إعادة وضع الغطاء على الحاوية مع التأكد من برم الغطاء بطريقة    .4
صحيحة وإغالق الحاوية بإحكام.

كتابة التفاصيل التالية باإلنكليزية على الحاوية:   .5
االسم  –

تاريخ الميالد  –
تاريخ ووقت أخذ العينة.  –

وقت أخذ العينة مهم – يجب كتابة ‘AM’ )صباحاً( أو ‘PM’ )بعد الظهر( عند 
 .7.45AM كتابة وقت أخذ العينة، مثاًل


